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บทคัดย�อ 
 การศึกษาวิธีการปรับปรุงดินอินทรีย�เพ่ือปลูกข1าว ดำเนินการในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ ตําบลโคกเคียน 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในป7 พ.ศ. 2534-2537 ในชุดดินนราธิวาสโดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD 
(Randomized Complete Block Design) มี 6 ตำรับการทดลอง คือ ตำรับท่ี 1) ตำรับท่ีไม�ใส�ปูนและไม�ใส�
ปุVยเคมี (แปลงตรวจสอบ) ตำรับท่ี 2) ไม�ใส�หินปูนบดและใส�ปุVยเคมี ตำรับท่ี 3) ใส�หินปูนบด ¼ ของความ
ต1องการปูนของดินร�วมกับปุVยเคมี ตำรับท่ี 4) ใส�หินปูนบด ½ ของความต1องการปูนของดินร�วมกับปุVยเคมี 
ตำรับท่ี 5) ใส�หินปูนบด ¾ ของความต1องการปูนของดินร�วมกับปุVยเคมี ตำรับท่ี 6) ใส�หินปูนบดเท�ากับความ
ต1องการปูนของดินร�วมกับปุVยเคมี พบว�า การเจริญเติบโตของข1าวทางด1านการแตกกอ 30 วัน ในป7พ.ศ. 2534-
2537 ตำรับท่ีไม�ใส�ปูนและไม�ใส�ปุVยเคมี มีการเจริญเติบโตทางด1านการแตกกอต่ำสุด เท�ากับ 2.86 , 2.30, 141 
และ 0.50 ต1น/กอ ตามลำดับ ในป7พ.ศ. 2534, 2536 และ 2537 ตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ¾ เท�าของอัตรา
ความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี, มีการเจริญเติบโตทางด1านการแตกกอสูงสุด เท�ากับ 7.55 ,6.58 และ 3.75 
ต1น/กอ ตามลำดับ และในป7 2535 ตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ½ เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับ
ปุVยเคมี มีการเจริญเติบโตทางด1านการแตกกอสูงสุด เท�ากับ 4.35 ต1น/กอ ส�วนการเจริญเติบโตทางด1านความ
สูงก�อนเก็บเก่ียวของต1นข1าว ในป7 พ.ศ. 2534-2537 ตำรับท่ีไม�ใส�ปูนและไม�ใส�ปุVยเคมี มีการเจริญเติบโต
ทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียวต่ำสุด เท�ากับ 31.05, 29.77, 18.64 และ 3.7 เซนติเมตร ตามลำดับในป7พ.ศ. 
2534 ตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ½ เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี มีการเจริญเติบโตทางด1าน
ความสูงก�อนเก็บเก่ียวสูงสุด เท�ากับ 67.07 เซนติเมตร และในป7พ.ศ. 2535-2537 ตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา 
¾ เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี มีการเจริญเติบโตทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียวสูงสุด เท�ากับ 
70.24, 22.88 และ 21.29 เซนติเมตร ตามลำดับ 
 
 
คำสำคัญ : ดินอินทรีย� ข1าว 
 
 

หลักการและเหตุผล 
 ดินอินทรีย�จัดเปaนดินท่ีมีปญหาชนิดหนึ่งท่ีมีคุณสมบัติไม�เหมาะสมสำหรับการเกษตร การใช1ประโยชน�
ดินอินทรีย�ในพ้ืนท่ีพรุจึงมีน1อยมากเนื่องจากข1อจำกัดหลายๆ ประการคือ ดินมีการยุบตัวมาก มักเกิดไฟไหม1
ในช�วงฤดูแล1งและน้ำท�วมในช�วงฤดูฝน เนื้อดินไม�สม่ำเสมอ ยากแก�การไถพรวน ความหนาแน�นต่ำมาก ทำให1
รากพืชเกาะยึดได1น1อย ความอุดมสมบูรณ�ต่ำเนื่องจากดินเปaนอินทรียวัตถุล1วน การสลายตัวและแปรสภาพของ
ธาตุอาหารจึงต่ำ โดยเฉพาะอย�างยิ่งขาดจุลธาตุอาหาร และดินมีความเปaนกรดจัด การจะนำดินอินทรีย�มาใช1
ประโยชน�จะต1องทราบถึงคุณสมบัติต�างๆ ของดินอินทรีย� เพ่ือเปaนประโยชน�ในการศึกษาวิธีการและความ



เหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงดินเสียก�อน (พิสุทธิ์, 2527) ดินอินทรีย�ประกอบด1วย 2 ชุดดิน คือ ชุดดิน
นราธิวาส และชุดดินกาบแดง พบมากในจังหวัดนราธิวาส (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2518) มีการทดลองใช1ประโยชน�
ดินในชุดดินนราธิวาสในการปลูกพืช โดยการทดสอบหาอัตราปูนท่ีเหมาะสมกับการปรับปรุงดินชุดนราธิวาส 
สรุปได1ว�าการใส�ปูนขาวอัตรา 2 ตัน/ไร� ร�วมกับการใส�ปุVยเคมีทำให1ผลผลิตถ่ัวเขียวและข1าวสูงเปaนท่ีน�าพอใจ แต�
เนื่องจากปูนขาวมีราคาสูงจึงควรมีการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงชุดดินนราธิวาสโดยการใช1หินปูนบดซ่ึงมีราคา
ถูกกว�าปูนขาวมาก จะทำให1สามารถลดต1นทุนการผลิตได1 เพ่ือเปaนแนวทางการใช1ประโยชน�ชุดดินนราธิวาส
ต�อไป 
 

อุปกรณ�และวิธีการ 
1. อุปกรณ�  
 1.1 เมล็ดพันธุ�ข1าวหอมมะลิ 105 
 1.2 ปุVยเคมี  
 1.3 หินปูนบด 
 1.4 ยาปiองกันกำจัดศัตรูพืช 
 1.5 ปiายแปลงทดลองและอุปกรณ�อ่ืนๆ ท่ีจำเปaน 
2. วิธีการ 
 2.1 แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) 
จำนวน 4 ซ้ํา มี 6 ตำรับการทดลอง คือ 
  ตำรับท่ี 1 (L0F0) ตำรับท่ีไม�ใส�ปูนและไม�ใส�ปุVยเคมี (แปลงตรวจสอบ) 
  ตำรับท่ี 2 (L0F1) ไม�ใส�หินปูนบด + ปุVยเคมี 
  ตำรับท่ี 3 (L1F1) ใส�หินปูนบด ¼ ของความต1องการปูนของดิน + ปุVยเคมี 
  ตำรับท่ี 4 (L2F1) ใส�หินปูนบด ½ ของความต1องการปูนของดิน + ปุVยเคมี 
  ตำรับท่ี 5 (L3F1) ใส�หินปูนบด ¾ ของความต1องการปูนของดิน + ปุVยเคมี 
  ตำรับท่ี 6 (L4F1) ใส�หินปูนบดเท�ากับความต1องการปูนของดิน + ปุVยเคมี 
  ใส�หินปูนบดเพียงครั้งเดียวก�อนการทดลอง ปุVยเคมีใส�อัตรา 8-8-4 กก./ไร� 
 2.2 การเตรียมดิน หลังจากเลือกพ้ืนท่ีท่ีทำ การทดลองได1แล1ว พ�นยาปราบวัชพืชตามอัตราท่ีเหมาะสม
ในฉลากยา ท้ิงไว1ประมาณ 15 วัน พร1อมท้ังเก็บเศษก่ิงไม1และตอไม1ออกจาพ้ืนท่ีแล1วจึงไถพรวนตากดินไว1
ประมาณ 1 สัปดาห� แล1วแบ�งแปลงย�อยให1มีขนาด 3X4 ตารางเมตร จำนวน 24 แปลงมีระยะห�างระหว�าง
แปลงเปaนคันนากว1างประมาณ 25 ซม. ระยะระหว�างซ้ํา 2 เมตร ขนาดของซ้ํา 9.5X10.25 ตารางเมตร พ้ืนท่ี
แปลงทดลองท้ังหมด 21.0X22.5 ตารางเมตร หรือประมาณ 0.3 ไร� เก็บตัวอย�างดินก�อนการทดลอง เก็บ
วัชพืชออกจากแปลงใส�หินปูนบดตามแผนการทดลอง คลุกเคล1าให1กับดินท้ิงไว1 20-15 วัน แล1วจึงปลูกข1าว 
 2.3 วิธีปลูกและระยะปลูก ปลูกโดยใช1ต1นกล1าอายุ 25 วัน ระยะปกดำ 25x25 ซม. ปกดำจับละ 3 ต1น 
  3) การใส�ปุVย แบ�งใส�เปaน 2 ครั้ง ครั้งแรกใส�ปุVยรองพ้ืนอัตรา 4-8-4 กก./ไร� หรือยูเรีย (46% 
N) 81.46 กรัมต�อแปลงย�อย ทริปเปqrลซุปเปอร�ฟอสเฟต (46 P2O5) 163 กรัมต�อแปลงย�อย ปุVยโพแทสเซียม
คลอไรด� (60% K2O) กรัมต�อแปลงย�อย เม่ือข1าวอายุ 65 วัน หรือข1าวอยู�ในระยะ PI stage ใส�ปุVยครั้งท่ีสอง 4-
0-0 กก./ไร� หรือยูเรีย (46% N) 84.46 กรัมต�อแปลงย�อย 
 2.4 การปiองกันกำจัดศัตรูพืช พ�นยาปiองกันและกำ จัดศัตรูพืชทุก ๆ 15 วัน หรือตามความจำเปaน 



 2.5 การเก็บเก่ียว เก็บเก่ียวเม่ือข1าวสุกเต็มท่ีหรือเม่ืออายุประมาณ 120 วัน 
 2.6 การรวบรวมข1อมูลการเจริญเติบโตด1านการการแตกกอ 30 วันและความสูงก�อนเก็บเก่ียว 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ� 

 จากการศึกษาข1อมูลการเจริญเติบโตของข1าว (พ.ศ. 2534) ทางด1านการแตกกอท่ีอายุ 30 วัน พบว�า 
ตำรับท่ีไม�ใส�ปูนและไม�ใส�ปุVยเคมี ข1าวมีจำนวนการแตกกอต�อต1นต่ําสุด (2.86 ต1น/กอ) ตำรับท่ีใส�หินปูนบดใน
อัตรา ¾ เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี ข1าวมีจำนวนการแตกกอต�อต1นสูงสุด (7.55 ต1น/กอ) 
แต�ไม�แตกต�างกันทางสถิติกับตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ½ และเท�าอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี 
ส�วนการเจริญเติบโตทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียว พบว�า ตำรับท่ีไม�ใส�ปูนและไม�ใส�ปุVยเคมี ข1าวมีการ
เจริญเติบโตทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียวต่ําสุด (31.05 เซนติเมตร) แตกต�างกันทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับ
ตำรับอ่ืนๆ ตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ½ เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี ข1าวมีการเจริญเติบโต
ทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียวสูงสุด (67.07 เซนติเมตร) แต�ไม�แตกต�างกันทางสถิติกับตำรับท่ีใส�หินปูนบดใน
อัตรา ¼, ¾ และเท�าอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงข1อมูลการเจริญเติบโตของข1าว (พ.ศ.2534) 
ตำรับ การทดลอง การแตกกอ 30 วัน ความสูงก�อนเก็บเก่ียว (ซม.) 

1 L0F0 2.86c 31.05c 
2 L0F1 3.80bc 51.32b 
3 L1F1 4.86b 62.55a 
4 L2F1 6.92a 67.07a 
5 L3F1 7.55a 66.28a 
6 L4F1 6.93a 66.77a 

CV (%) 15.4 10.1 
 
 ข1อมูลการเจริญเติบโตของข1าว (พ.ศ. 2535) ทางด1านการแตกกอท่ีอายุ 30 วัน พบว�า ตำรับท่ีไม�ใส�ปูน
และไม�ใส�ปุVยเคมี ข1าวมีจำนวนการแตกกอต�อต1นต่ําสุด (2.30 ต1น/กอ) แต�ไม�แตกต�างกันทางสถิติกับตำรับท่ีไม�
ใส�หินปูนฝุyนแต�ใส�ปุVยเคมีและตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ¼ เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี 
ตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ½ เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี ข1าวมีจำนวนการแตกกอต�อต1น
สูงสุด (4.35 ต1น/กอ) แต�ไม�แตกต�างกันทางสถิติกับตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ¾ และเท�าอัตราความต1องการ
ปูนร�วมกับปุVยเคมี ส�วนการเจริญเติบโตทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียว พบว�า ตำรับท่ีไม�ใส�ปูนและไม�ใส�ปุVยเคมี 
ข1าวมีการเจริญเติบโตทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียวต่ําสุด (29.77 เซนติเมตร) แต�ไม�แตกต�างกันทางสถิติกับ
ตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ½ เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมีตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ¾
เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี ข1าวมีการเจริญเติบโตทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียวสูงสุด 
(70.24 เซนติเมตร) แต�ไม�แตกต�างกันทางสถิติกับตำรับท่ีใส�หินปูนบดเท�าอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี 
(ตารางท่ี 2) 
 
 
 



ตารางท่ี 2 แสดงข1อมูลการเจริญเติบโตของข1าว (พ.ศ.2535) 
ตำรับ การทดลอง การแตกกอ 30 วัน ความสูงก�อนเก็บเก่ียว (ซม.) 

1 L0F0 2.30b 29.77c 
2 L0F1 2.47b 33.70c 
3 L1F1 2.90b 57.55ab 
4 L2F1 4.35a 65.14ab 
5 L3F1 4.28a 70.24a 
6 L4F1 3.96a 67.02a 

CV (%) 16.4 24.8 
 
 ข1อมูลการเจริญเติบโตของข1าว (พ.ศ. 2536) ทางด1านการแตกกอท่ีอายุ 30 วัน พบว�า ตำรับท่ีไม�ใส�ปูน
และไม�ใส�ปุVยเคมี ข1าวมีจำนวนการแตกกอต�อต1นต่ําสุด (1.41 ต1น/กอ) แต�ไม�แตกต�างกันทางสถิติกับตำรับท่ีไม�
ใส�หินปูนบดแต�ใส�ปุVยเคมี ตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ¾ เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี ข1าวมี
จำนวนการแตกกอต�อต1นสูงสุด (7.55 ต1น/กอ) แต�ไม�แตกต�างกันทางสถิติกับตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ½ 
และเท�าอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี ส�วนการเจริญเติบโตทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียว พบว�า ตำรับ
ท่ีไม�ใส�ปูนและไม�ใส�ปุVยเคมี ข1าวมีการเจริญเติบโตทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียวต่ําสุด (18.64 เซนติเมตร)
ตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ¾ เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี ข1าวมีการเจริญเติบโตทางด1าน
ความสูงก�อนเก็บเก่ียวสูงสุด (22.88 เซนติเมตร) แตกต�างกันทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับตำรับอ่ืนๆ (ตารางท่ี 
3) 
 

ตารางท่ี 3 แสดงข1อมูลการเจริญเติบโตของข1าว (พ.ศ.2536) 
ตำรับ การทดลอง การแตกกอ 30 วัน ความสูงก�อนเก็บเก่ียว (ซม.) 

1 L0F0 1.41c 18.64b 
2 L0F1 2.98bc 21.67a 
3 L1F1 3.78b 21.31a 
4 L2F1 5.83a 21.83a 
5 L3F1 6.58a 22.88a 
6 L4F1 5.89a 22.08a 

CV (%) 25.3 5.9 
 
 ข1อมูลการเจริญเติบโตของข1าว (พ.ศ. 2537) ทางด1านการแตกกอท่ีอายุ 30 วัน พบว�า ตำรับท่ีไม�ใส�ปูน
และไม�ใส�ปุVยเคมี ข1าวมีจำนวนการแตกกอต�อต1นต่ําสุด (0.50 ต1น/กอ) แต�ไม�แตกต�างกันทางสถิติกับตำรับท่ีไม�
ใส�หินปูนบดแต�ใส�ปุVยเคมีและตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ¼ เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี 
ตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ¾ เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี ข1าวมีจำนวนการแตกกอต�อต1น
สูงสุด (3.75 ต1น/กอ) แต�ไม�แตกต�างกันทางสถิติกับตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ½ และเท�าอัตราความต1องการ
ปูนร�วมกับปุVยเคมี ส�วนการเจริญเติบโตทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียว พบว�า ตำรับท่ีไม�ใส�ปูนและไม�ใส�ปุVยเคมี 
ข1าวมีการเจริญเติบโตทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียวต่ําสุด (29.7 เซนติเมตร) แต�ไม�แตกต�างกันทางสถิติกับ
ตำรับท่ีไม�ใส�หินปูนบดแต�ใส�ปุVยเคมี ตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ¾ เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับ



ปุVยเคมี ข1าวมีการเจริญเติบโตทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียวสูงสุด (21.29 เซนติเมตร) แต�ไม�แตกต�างกันทาง
สถิติกับตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ¼, ½ และเท�าอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4 แสดงข1อมูลการเจริญเติบโตของข1าว (พ.ศ.2537) 
ตำรับ การทดลอง การแตกกอ 30 วัน ความสูงก�อนเก็บเก่ียว (ซม.) 

1 L0F0 0.50b 3.7b 
2 L0F1 1.63b 4.5b 
3 L1F1 1.52b 20.22a 
4 L2F1 3.29a 19.83a 
5 L3F1 3.75a 21.29a 
6 L4F1 3.74a 20.72a 

CV (%) 43.4 29.0 
 

สรุป 
 จากผลการทดลองการศึกษาวิธีการปรับปรุงดินอินทรีย�เพ่ือปลูกข1าวในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะได1เปรียบเทียบ
การใส�หินปูนบด 5 อัตรา คือ 0, ¼, ½, ¾ และเท�าความต1องการปูนของดินร�วมกับปุVยเคมี พบว�า การ
เจริญเติบโตของข1าวทางด1านการแตกกอ 30 วัน ในป7พ.ศ. 2534-2537 ตำรับท่ีไม�ใส�ปูนและไม�ใส�ปุVยเคมี มีการ
เจริญเติบโตทางด1านการแตกกอต่ำสุด เท�ากับ 2.86, 2.30, 141 และ 0.50 ต1น/กอ ตามลำดับ ในป7พ.ศ. 2534, 
2536 และ 2537 ตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ¾ เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี มีการ
เจริญเติบโตทางด1านการแตกกอสูงสุด เท�ากับ 7.55, 6.58 และ 3.75 ต1น/กอ ตามลำดับ และในป7 2535 ตำรับ
ท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ½ เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี มีการเจริญเติบโตทางด1านการแตกกอ
สูงสุด เท�ากับ 4.35 ต1น/กอ ส�วนการเจริญเติบโตทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียวของต1นข1าว ในป7 พ.ศ. 2534-
2537 ตำรับท่ีไม�ใส�ปูนและไม�ใส�ปุVยเคมี มีการเจริญเติบโตทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียวต่ำสุด เท�ากับ 31.05, 
29.77, 18.64 และ 3.7 เซนติเมตรตามลำดับในป7พ.ศ. 2534 ตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ½ เท�าของอัตรา
ความต1องการปูนร�วมกับปุVยเคมี มีการเจริญเติบโตทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียวสูงสุด เท�ากับ 67.07
เซนติเมตรและในป7พ.ศ. 2535-2537 ตำรับท่ีใส�หินปูนบดในอัตรา ¾ เท�าของอัตราความต1องการปูนร�วมกับ
ปุVยเคมี มีการเจริญเติบโตทางด1านความสูงก�อนเก็บเก่ียวสูงสุด เท�ากับ 70.24, 22.88 และ 21.29 เซนติเมตร 
ตามลำดับ 
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